
Referat fra styremøte i Abelvær Vel 21. april-22 

 

Sak.1  

Gjennomgang av forrige møtes sakliste, oppfølging. 

Alle saker på lista er gjennomført, eller under behandling. Vi venter på at 

Brønnøysundregistrene skal behandle saken vår. Vi avventer et evt bankskifte. 

 

Sak.2  

Status teltet som Velet eier  

Det foreslås at vi pakker ut teltet for å se hvilken forfatning det er i. Videre vil vi evt se på 

muligheten for å selge teltet, da det alt for stort for de arrangementer vi har. 

Teltet kostet nytt kr. 34500, og ble innkjøpt hos Myhre & sønn. 

Bjørnar tar kontakt med utsalgssted for å forhøre seg om muligheter for å selge det. 

 

Sak.3 

17. mai-arrangement og komité. 

Vi har en liten overraskelse på lur når det gjelder underholdning på dagen. 

Bjørnar forsøker også å få tak i korps som kan komme å spille. De tar seg som regel betalt 

for jobben, men vi har foreslått at de kan få spise middag og drikke kaffe som betaling. Vi 

venter på svar om dette lar seg gjennomføre. 

Vi blir nødt til å legge ut forespørsel om hvor mange som kan tenke seg å spise middag, 

dette med tanke på innkjøp. 

Vi ser for oss å servere sodd, kaffe, brus og kaker. 

Kanskje er dette en fin mulighet til «å lande» etter en lang og travel dag rundt omkring på 

diverse arrangementer. 

Pynting og klargjøring dagen før, dugnadsbasert. 

Vi trenger hjelp til baking, ser for oss 4-5 kaker. 

 

Sak.4 

Flagg og flaggline. 

Vi kjøper inn komplett utstyr, og forsøker å få kommunen til å ta regninga. Bjørnar bestiller 

så vi har det før 17.mai. 

 

Sak.5 

Søke medlemskap i Vellenes fellesorganisasjon. 

Styret vedtok å søke om medlemsskap. 

 

Sak.6 

Eierforhold grendehus, kommunenes utspill. 

Kommunen frasa seg eiendomsretten til grendehuset, vi avventer med å svare på dette til vi 

ser hva VFF kan bistå med av råd og hjelp i saken. 

 

Sak.7 

Utarbeidelse av tilstandsrapport Abelvær grendehus. 

Styret har bestilt dette, og kostnaden blir maks 10.000,- 

Dette er strengt nødvendig med tanke på husets fremtid. 

 

 



Sak.8 

Årsmøte Naustet 

Møtet avholdes 3.mai kl 19.00, Bjørnar, Laila, Gunn og Ottar (med forbehold) kan møte 

denne kvelden. 

Velet sender inn følgende sak til årsmøtet; 

Abelvær vel foreslår at det ses på muligheten for å sette i gang en prosess rundt 

eierforholdet i Naustet. 

 

Sak.9 

Orientering om samarbeid med Tor Ove Kristensen ang websiden www.abelvaer.no 

Vi hadde et meget positivt møte med Tor Ove, der han gikk med på å stille sin private 

webside www.abelvaer.no til disposisjon som infoside for Abelvær og alt som foregår her 

ute. Han tar også jobben med å legge ut infoen på siden, noe han for øvrig allerede har 

startet med. 

Tusen takk Tor Ove!! 

Vi vil oppfordre medlemmene i velet til å komme med forslag på hva siden bør inneholde av 

info om Abelvær. Vi videreformidler, og Tor Ove legger ut fortløpende. 

 

Sak.10 

Dugnadsuke. Utarbeidelse av oversikt og organisering av dugnaden. 

Vi ser for oss første dugnadsperiode 7.-16. mai, så får vi det feiende flott til nasjonaldagen. 

Teamledere- ansvarspersoner for hvert «fagfelt» 

Innmelding av dugnadstimer (egenkapital når vi søker på midler)/dugnadsprotokoll 

Liste med arbeidsoppgaver der det strykes ut etter hvert som jobbene ferdigstilles. 

En kaffeansvarlig hver av dagene/kveldene. Kaffe og vafler på grendehuset. 

Vi går for denne modellen, og jobber videre med oppsett av oppgaver samt å finne 

ansvarspersoner. 

 

Sak.11 

Oppgradering av parken. 

Velet har fått tilsagn om 25.000,- fra Sparebankstiftelsen til dette formålet. Pengene 

utbetales når vi dokumenterer det som er gjort. 

Det bestilles to stk overbygde bord med benker fra Olav Duun vgs, til en pris av 7500,- pr 

stk. 

Videre ser vi for oss at det må lages plattinger som disse skal stå på. 

 

Sak.12 

Rutiner for vask av mopper. 

Frem til at vi monterer vaskemaskin, har Titti sagt seg villig til å besørge at moppene blir 

vasket hos Asvo på Rørvik. 

Videre bestemte styret å heve prisen på vasking av grendehuset med 100,- 

 

Sak.13 

Støyplager fra fabrikken 

Bjørnar sender nytt brev til fabrikken for å høre om hvor langt de er kommet i prosessen.  

 

  



Sak.14 

Eventuelt. 

Vi har fått henvendelse ang. brenning av uønskede materialer rundt omkring på øya. 

Vi oppfordrer derfor både privatpersoner og næringslivet på øya om å levere slikt avfall til 

godkjent/lovlig mottak. 

 

Vi har fått tilsagn om lønnstilskudd på 7000,- fra Sparebankstiftelsen for å kunne tilby 

sommerjobb til ungdom. Stillingsannonse utarbeides og legges ut på sosiale medier, samt 

hos NAV. 

 

Referent 

Laila T 

 

 


